
Vi välkomnar
alla nya barn och föräldrar i förskoleklass 2018



Vi som kommer jobbar här
❖ Sanna

❖ Susanne

❖ Anna W

❖ Ulrika

❖ Jessica

❖ Amelia

❖ Niclas

❖ Ronja

❖ Sara

❖ Tina

❖ Carina (arbetslagledare)

❖ Sahra (specialpedagog)

❖ Anna Karin (bitr rektor)



Första året på 
Västbergaskolan

Den första kontakten med skolan ska präglas av:

❖ Trygghet

❖ Glädje

❖ Meningsfulla aktiviteter



Förskoleklass - avdelning 
Mikrofonen

❖ Heldagsomsorg

❖ 3 hemvister - 24 barn i 
varje.

❖ Tio pedagoger



Hela barnet hela dagen

5,5 lärare

5 fritidspedagoger
ansvarar för verksamheten förmiddag 
och eftermiddag



Läroplanen styr förskoleklass 
och fritidsverksamheten

❖ Trygghet och studiero

❖ syfte och centralt innehåll

❖ Utepedagogik

❖ Arbetspass: Ämnesövergripande teman med mattelek, 
språklek, lek och rörelse, skapande, livskunskap 



Skoldagen börjar med 
samling 8.15



Språklek



Språklek



Språklek, 
mattelek, rörelse 

mm



Livskunskap

Hjälpa barnen  

att fungera 
tillsammans i en 
större grupp. 

att utveckla 
förmågan att visa 
respekt för andra 
och sig själv. 



Skapande





Vi arbetar i teman

Exempel på teman: 

Hösten

Sagotema

Miljö/närmiljö

Kropp och hälsa

Gossedjurstema



Efter lunch
Utevistelse



Bulten 
fritids

Efter lunch kommer 
personal från Bulten 
och hämtar de barn 
som går på fritids 

där.



Exempel på aktiviteter i 
fritidshemmet

Skapande - bild eller musik 

Idrottsfredag 

Läsgrupper 

Organiserad utelek 

Utflykt till skogen  

Experiment 

Bakning 

Drama 

Frågesport 

Spel 



Gruppindelning

❖ Inskolningsgrupper

❖ Hemvistgrupper

❖ Grupperna formas efter behov under läsåret

❖ Klasser skapas till åk 1



Förändring i skollagen

Förskoleklassen obligatorisk från och 
med kommande läsår.



Info och viktiga datum
❖ Säg upp platsen i förskolan från och med 22/8 om ni behöver 

omsorg i augusti!

❖ 21 maj kl 15.00-17.00 öppet hus för barn och föräldrar 
om man vill.

❖ 7 juni kl 8.30 (grupp 1, 3, 5)  eller 10.00 (grupp 2, 4, 6): 
Barnen besöker oss tillsammans med förälder.

❖ 22 augusti: Höstterminen startar på Västbergaskolan 
enligt inskolningsschemat



Kontakta oss så bokar vi ett möte. 

Specialpedagog Sahra Otto Cronhamn

tel: 070-782 48 09

mail: sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Barn med särskilda behov

mailto:sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se


Maila gärna vår skolsköterska 

Anneli Mikaelsson 

och berätta vilket BVC som har journalen

mail: anneli.mikaelsson@vastbergaskolan.se

Journaler från BVC

mailto:anneli.mikaelsson@vastbergaskolan.se


Schoolsoft
❖ Mycket viktigt verktyg som vi behöver att ni är aktiva i

❖ Ni får inloggningsuppgifter i augusti

❖ Barnens närvarotider på fritids - viktigt!

❖ Anmäla närvaro/frånvaro på lovdagar

❖ Veckobrev, månadsblad och annan viktig löpande 
information



Det första tillfället för inskolningen

Torsdagen  7 juni: 

 kl. 8.30 - 9.30  Grupp 1, 3, 5 

 kl 10.00-11.00 Grupp 2, 4, 6 



Onsdag 22 augusti börjar våra 
nya förskoleklassbarn på 

Västbergaskolan



Inskolningsschema augusti

Onsdag den 22 aug      kl. 8.15 - 10.15   Grupp 1, 3, 5 
         kl 12.00-14.00 Grupp 2, 4, 6 

Torsdagen den 23 aug kl. 8.15 - 10.15  Grupp 2, 4, 6 
         kl 12.00-14.00 Grupp 1, 3, 5 

Fredagen den 24 aug kl. 8.15 - 12.15 Alla barn: Samling, arbetspass samt lunch. 

Måndagen den 27 aug   kl. 8.15 - 16.00 Skola och fritids. Barnet går sin vanliga tid,  
                dock längst till kl. 16.00 

Tisdagen den 28 aug  kl. 8.15 - 16.00 Skola och fritids. Barnet går sin vanliga tid, 
                dock längst till kl. 16.00 



Varmt välkomna upp till avdelning 
Mikrofonen!


